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Gebruikersinformatie ID-app online. 
Het intake-document. 
Artikel 1.1 in deel A van de VRKI 2.0 
Het intake-document is een startdocument ter inventarisatie van de wensen van de klant en ten behoeve 
van installateur, adviseur, alarmopvolger en de verzekeraar, dat specifiek het risico van inbraak en diefstal 
vastlegt met de daarbij behorende maatregelen om dit risico beheersbaar te krijgen. Het intakedocument 
vormt het uitgangspunt voor elk beveiligingsplan. Afwijkingen ten opzichte van de geconstateerde 
risicoklasse dienen te worden vastgelegd in het intake-document. Bij risicoklasse 4 dient het document altijd 
ter ondertekening aan de verzekeraar te worden aangeboden. 
In de VRKI 2.0 deel A is als bijlage 2 een voorbeeld van het Intake-document opgenomen 
Het Intake-document is inhoudelijk verplicht, de opmaak is vrij.  
Deze ID-app kan worden gebruikt bij het Intakegesprek met de opdrachtgever en dient als basis voor het 
ontwerp. 
 

 
Selecteer de objectomschrijving en vul de gevraagde gegevens in. 
Er staan ook 3 maal 3 (deels ingevulde) voorbeeld ID-documenten in 
Voorbeeldprojecten.  
 

Het Intake-document in deze app is opgebouwd uit: 
• Gegevens van het beveiligingsbedrijf, projectnummer, datum opmaak en te kiezen certificatie-instelling. 

Uw bedrijfsgegevens kunt u vermelden in het menu “uw account” en daar ook uw bedrijfslogo invoeren; 
• Gegevens van de opdrachtgever en de objectomschrijving; 
• De eisende partij(en); 
• Functies van de beveiliging en mogelijkheid een bijlage in te vullen; 
• Waarde van de attractieve zaken van de inboedel (woningen) en/of waarde en attractiviteit van de 

goederen en inventaris (bedrijven); 
De geconstateerde risicoklasse, de te kiezen combinatie met beveiligingsmaatregelen d.m.v. de RKB 
(risicoklasse bepaler); 

• Keuze voor toepassing van maatwerk / subsystemen / partiele beveiliging / mistgeneratoren of 
ramkraakbeveiliging en meewegen immateriële zaken;  

• Bij keuzeoptie gebruik van subsystemen of Partiële beveiliging opent een nieuw venster voor een 
subsysteem. 

• Keuzeoptie: totale combinatie van beveiligingsmaatregelen, hiervoor kan een certificaat worden 
afgegeven of een gedeeltelijke combinatie van beveiligingsmaatregelen. 

• Bij deze keuze voor een gedeeltelijke uitvoering of uitvoering op een lager of hoger niveau kunt u 
handmatig de beveiligingsmaatregelen selecteren die u toepast in uw ontwerp van het Beveiligingsplan; 

• In de VRKI genoemde risicoanalyse bij geconstateerde risicoklasse 3 en 4 met bijlage. 
Keuzeoptie wel/geen risicoanalyse uitvoeren; 

• De wensen van de opdrachtgever met een toelichting en venster voor commentaar; 
• Toepassing van een onderhoudscontract; 
• Controle door de opdrachtgever; 
• Mogelijkheid voor handtekening opdrachtgever voor akkoord met juiste gegevens. (zie ook het ingevulde 

Intake-document); 
• Gehanteerde versie van referentiedocumenten.  

 
De gebruikte referentiedocumenten worden door het 
systeem aangevinkt, controleer dit op juistheid. 
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U kunt dit wijzigen of aanvullen. 
U kunt het intake-document openen als alle gegevens zijn ingevuld. 
LET OP: vanaf de versie 2022 is de lijst van de gehanteerde referentiedocumenten geen onderdeel meer van 
het intakedocument. De lijst moet wel worden opgenomen in het beveiligingsplan voor de ontwerper. 
Bij openen van een ingevuld intakedocument wordt de lijst nog wel weergegeven, dit te ondersteuning bij 
het maken van een ontwerp (stap 2 in het proces). 
Op de tab Documenten vindt u enkele belangrijke referentiedocumenten in PDF-formaat 

 
 
 

Een compleet ingevuld Intake-document kunt u opslaan op de tab: Projectbeheer. 

 
 
Bij opslaan wordt een XML-bestandje gemaakt (staat in uw download pagina).  

Bewaar dit XML-bestandje in uw klantdossier.  
 
Met dit XML-bestandje kunt u en ingevuld intake-document weer inladen en eventuele wijzigingen 
uitvoeren. 

 
 
Het proces: 
Indien gebruik wordt gemaakt van een tablet of laptop met toegang tot internet kan het intake-document 
ook op de locatie van de opdrachtgever worden ingevuld. https://www.dehaanadviseur.nl/intake-app/ 
 
U kunt de VRKI-kaart 2022 hanteren voor het vaststellen van de risicoklasse of gebruik maken van de RKB 
(risicoklasse bepalers 2022) in deze ID-app.  
Het ingevulde Intake-document kan worden opgeslagen en naar het e-mailadres van de opdrachtgever 
worden gezonden voor kennisgeving en eventuele ondertekening door de opdrachtgever. 
 
LET OP: 
Gebruik desgewenst voor ieder onderdeel de informatie onder de “Info toetsen”  
Deze app bevat het “online” Intake-document met de inhoudelijke invulopties zoals in de VRKI 2.0 versie 
2022 zijn genoemd alsmede enkele functionele toevoegingen. 
 
Voor de uitwerking van het beveiligingsplan en de daarbij behorende documenten adviseren wij gebruik te 
maken van de online ontwerpmodule 2022 op de website https://www.dehaanadviseur.nl 

Indien u gebruik maakt van de ontwerpmodule op de website of de Windows versie van VMN dient u de 
gegevens uit dit Intake-document daar opnieuw in te voeren of in aanvang het Intake-document in die modules 
te gebruiken. 
 
Gebruiksvoorwaarden 
Door deze app te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en de 
privacyverklaring op de website van dehaanadviseur. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere 
bepalingen van de gebruiksvoorwaarden of privacyverklaring, dient u geen gebruik te maken van deze app. 
 

https://www.dehaanadviseur.nl/intake-app/
https://www.dehaanadviseur.nl/
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Aansprakelijkheid (disclaimer): 
De informatie in deze app is van algemene aard en wordt met zorg door De Haan adviseur samengesteld en 
onderhouden. De Haan adviseur kan geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is.  
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig of persoonlijk advies. Wanneer u 
zonder verificatie of nader advies toch van de in deze ID-app geboden informatie gebruik maakt, doet u dat 
voor eigen rekening en risico. 
De in deze ID-app aangeboden informatie wordt verstrekt "zoals zij is" en De Haan adviseur kan dan ook 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke 
wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van 
informatie in deze app.  
 
Toegang tot deze online ID-app: 
U kunt de app gebruiken nadat u zich heeft aangemeld voor toegang tot de ID-app. 
https://www.dehaanadviseur.nl/?item=IDapp_aanmelden_online 
Van de aanmelding ontvangt u een bevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres in de aanmelding. 
Het gebruik van de ID-app is kosteloos. 
 

 
U kunt u accountgegevens desgewenst aanpassen. 
  
De ID-app is geldig tot er een nieuwe versie (2023 of latere versie) van de VRKI van toepassing is. 
 
Emil Groeneveld en Piet de Haan wensen u succes met het gebruik van deze app. 
 
 

https://www.dehaanadviseur.nl/?item=IDapp_aanmelden_online

